
























































































CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 5326/21.06.2017 
 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean 
Galaţi, cu unitatea administrativ–teritorială comuna Suceveni din judeţul Galaţi, prin 
Consiliul Local Suceveni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de 
membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa” Galaţi 

 
 
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot constitui asociaţii 
de dezvoltare intercomunitare, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de 
interes zonal sau regional, ori al furnizării în comun a unor servicii publice. 

 
Concret, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.114/28.11.2008, Consiliul 

Judeţean Galaţi s-a asociat cu Consiliul Local Galaţi, Consiliul Local Tecuci, Consiliul Local 
Tîrgu Bujor, Consiliul Local Şendreni în vederea aderării la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa“ Galaţi, precum şi cu: Consiliul Local Bereşti, 
Consiliul Local Braniştea, Consiliul Local Independenţa, Consiliul Local Piscu, Consiliul Local 
Tudor Vladimirescu, Consiliul Local Fundeni, Consiliul Local Lieşti, Consiliul Local Iveşti, 
Consiliul Local Umbrăreşti, Consiliul Local Barcea, Consiliul Local Drăgăneşti şi Consiliul 
Local Cosmeşti în vederea aderării ulterioare la aceeaşi asociaţie. 

 
Prin H.C.J. nr. 221/29.05.2009 au fost acceptate, în calitate de membri în Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa“ Galaţi, următoarele unităţi 
administrativ–teritoriale: comuna Slobozia Conachi, comuna Pechea, comuna Cuza–Vodă şi 
comuna Matca. Prin H.C.J. nr. 682/25.08.2011 au fost acceptate, de asemenea, în calitate 
de membri în aceeaşi asociaţie, următoarele unităţi administrativ–teritoriale: comuna 
Buciumeni şi comuna Movileni; prin H.C.J. nr. 289/27.03.2013 a fost acceptată comuna 
Smârdan; prin H.C.J. nr. 381/30.09.2013 a fost acceptată comuna Bereşti–Meria; prin H.C.J. 
nr. 57/29.04.2014 au fost acceptate comunele: Bălăbăneşti, Băneasa, Cavadineşti şi 
Ghidigeni, prin H.C.J. nr. 90/04.06.2014 a fost acceptată comuna Rădeşti, iar prin H.C.J. nr. 
33/28.02.2017 a fost acceptată comuna Cudalbi. 

 
Asociaţia s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, 

exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului alimentării cu apă şi de 
canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ–teritoriale membre, precum şi 
realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional 
destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice 
aferente serviciului alimentării cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a 
acestuia. 

 
Interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al 

locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ–teritoriale membre din judeţul Galaţi pentru 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte limitele 
de suportabilitate ale populaţiei. 

 
Având în vedere prevederile art. 13 alin (1) din Anexa 2 la H.G. nr. 855/2008 privind 

aprobarea actului constitutiv–cadru şi a statutului–cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi 



completările ulterioare şi ale art. 13 din Statutul–Cadru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“, asociaţia poate accepta noi membri, motiv 
pentru care considerăm oportună asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, 
cu unitatea administrativ–teritorială comuna Suceveni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local 
Suceveni, în vederea acceptării acesteia din urmă în asociaţia de mai sus. 

 

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare prevede următoarele: 

 
art. 10: - alin. (4): unităţile administrativ–teritoriale pot mandata, în condiţiile legii, 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, prin 
hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, dreptul de a 
delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, 
inclusiv dreptul de a pune la dispoziţie sistemele de utilităţi publice aferente serviciilor de 
utilităţi publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale 
privind mandatarea şi actele juridice de constituire a oricărei asociaţii trebuie să conţină 
prevederi detaliate şi complete privind condiţiile de exercitare de către aceasta a mandatului 
special încredinţat; 

 
- alin. (5): unităţile administrativ–teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul 
constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi 
obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor 
prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, 
drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d^1), d^2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), 
art. 27, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (5) şi art. 32 alin. (4) este condiţionată de primirea în 
prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale membre ale asociaţiei.  

   
(5^1) În situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ–teritoriale nu 

se pronunţă asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (5) în 
termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se prezumă că unităţile administrativ-teritoriale 
au acceptat tacit delegarea atribuţiilor lor.  

 
- alin. (8): Prin derogare de la prevederile art. 37 şi 92 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, statutul şi actul constitutiv ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice se 
aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre 
şi se semnează, în numele şi pe seama acestora, de primarii unităţilor administrativ-
teritoriale asociate şi/sau, după caz, de preşedinţii consiliilor judeţene, care sunt 
reprezentanţi ai comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor în adunările generale ale 
asociaţiei; primarii şi, respectiv, preşedinţii consiliilor judeţene îşi pot delega calitatea de 
reprezentant în adunarea generală a asociaţiei, prin dispoziţie. 

 
Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare prevede: 
 
- Art. 10 alin. (2): unităţile administrativ–teritoriale se pot asocia între ele în vederea 

înfiinţării, organizării, finanţării, monitorizării şi gestionării în interes comun a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru înfiinţarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, în condiţiile stabilite prin Legea 
nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 



- Art. 17 alin. (2): modul de organizare şi funcţionare a asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare se 
stabileşte prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Solicităm, în acest sens, raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 

specialitate, precum şi avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerialã localã, judeţeanã, regionalã şi europeanã, al Comisiei 
de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia 
mediului şi de servicii publice şi al Comisiei de specialitate nr. 5, comisia juridică, pentru 
administraţie publică locală, de respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de 
cooperare interinstituţională ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobarea şedinţei în plen a Consiliului 

Judeţean Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Costel Fotea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SLMSCUP,                                                                                                                                                                                   Şef SLMSCUP, 
Botez Dana/1 ex./21.06.2017                                                                                                                                                             Paula-Elena Simion 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean 
Galaţi, cu unitatea administrativ–teritorială comuna Suceveni din judeţul Galaţi, prin 
Consiliul Local Suceveni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de 
membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa” Galaţi 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul, domnul Fotea Costel, preşedintele Consiliului 
Judeţean Galaţi, propune adoptarea unui act administrativ de asociere a Judeţului Galaţi, 
prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ–teritorială comuna Suceveni, din 
judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Suceveni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în 
calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa 
Galaţi“.  

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 

a) starea de fapt – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa  
Galaţi“ s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, 
monitorizării şi gestionării în comun a serviciului alimentării cu apă şi de canalizare pe raza 
de competenţă a unităţilor administrativ–teritoriale membre, precum şi realizarea în comun 
a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, 
modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente 
serviciului alimentării cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. 

b) starea de drept – prin faptul că proiectul de hotărâre este susţinut de dispoziţiile 
art. 11 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare – asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se 
constituie, în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de 
interes zonal sau regional, ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Acelaşi act 
normativ detaliază în cuprinsul art. 12 şi 13 modalităţile de finanţare a asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară, precum şi chestiunile privind conducerea şi funcţionarea 
acestora. În plus, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, înfiinţate potrivit legii, se supun 
şi dispoziţiilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.  
   Conform prevederilor art. 13 alin (1) din Anexa 2 la H.G. nr. 855/2008 privind 
aprobarea actului constitutiv–cadru şi a statutului–cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, „Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul asociaţilor şi cu 
încheierea unui act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în 
preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al 
Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea 
Serviciului operatorului, prin act adiţional la contractul de delegare, ce va fi semnat de 
Asociaţie în numele şi pe seama unităţii administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota 
hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a 
Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităţilor administrativ-



 

teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după 
caz“. 

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare prevede următoarele: 

art. 10: - alin. (4): unităţile administrativ–teritoriale pot mandata, în condiţiile legii, 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, prin 
hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, dreptul de 
a delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, 
inclusiv dreptul de a pune la dispoziţie sistemele de utilităţi publice aferente serviciilor de 
utilităţi publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităţilor administraţiei publice 
locale privind mandatarea şi actele juridice de constituire a oricărei asociaţii trebuie să 
conţină prevederi detaliate şi complete privind condiţiile de exercitare de către aceasta a 
mandatului special încredinţat; 

- alin. (5): unităţile administrativ–teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul 
constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile 
şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor 
prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, 
drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d^1), d^2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. 
g), art. 27, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (5) şi art. 32 alin. (4) este condiţionată de primirea 
în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei.    

(5^1) În situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ–teritoriale 
nu se pronunţă asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. 
(5) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se prezumă că unităţile administrativ-
teritoriale au acceptat tacit delegarea atribuţiilor lor.  

- alin. (8): Prin derogare de la prevederile art. 37 şi 92 din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, statutul şi actul constitutiv ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice se 
aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 
membre şi se semnează, în numele şi pe seama acestora, de primarii unităţilor 
administrativ-teritoriale asociate şi/sau, după caz, de preşedinţii consiliilor judeţene, care 
sunt reprezentanţi ai comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor în adunările generale ale 
asociaţiei; primarii şi, respectiv, preşedinţii consiliilor judeţene îşi pot delega calitatea de 
reprezentant în adunarea generală a asociaţiei, prin dispoziţie. 

Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare prevede: 

- Art. 10 alin. (2): unităţile administrativ–teritoriale se pot asocia între ele în vederea 
înfiinţării, organizării, finanţării, monitorizării şi gestionării în interes comun a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru înfiinţarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, în condiţiile stabilite prin 
Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Art. 17 alin. (2): modul de organizare şi funcţionare a asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare se 
stabileşte prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate prevăzute de art. 91 alin. 
(6) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.    
 Astfel, consiliul judeţean „hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu 
alte unităţi administrativ–teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la 



 

asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea 
promovării unor interese comune”.   
 Prezentul raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 
lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi. 

În concluzie,  proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate şi poate fi 
supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă. 
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